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26 juni - 1 juli 2023 

Välkommen att anmäla dig till sommarens bästa vecka! 
 

 Lägret börjar måndagen den 26 juni och avslutas på lördagen den 1 juli 

 Platsen är First Camp Ånnaboda-Örebro, ca 2 mil väster om Örebro. Läs mer om  
Ånnaboda på https://firstcamp.se/destinationer/annaboda-orebro 

 Det här är ett prova-på-läger där inga förkunskaper krävs för att få delta 

 Lägret är för dig som är mellan 12 och 18 år med giltigt medlemskap i Sveriges 
Hundungdom 

 Varje deltagare får ha max 1 hund med sig. Hunden ska vara minst  
12 månader vid lägrets början 

 Lägeravgiften är 3 800 kronor. Då ingår boende i flerbäddsstuga, frukost, lunch,  
middag och kvällsfika 

 Sista anmälningsdag är 14 maj 
  

 
Lägrets innehåll 
Under lägret får man tillsammans med sin hund prova på massor med olika hundsporter 
som agility, bruks, handling, freestyle, rallylydnad, hoopers och lydnad. Varje lägerdag kommer   
att innehålla många träningspass, föreläsningar och kvällsaktiviteter. Det kommer självklart  
även finnas tillfällen att bada, umgås och att ha kul tillsammans. 
Det blir också många överraskningar under hela lägerveckan. Vi lovar helt enkelt det bästa  
Rikslägret någonsin! 
 
Övrigt  
Som deltagare måste du klara av att sova borta och ta hand om både dig själv och 
din hund under en hel vecka. Det är viktigt att din hund klarar av att lämnas ensam kortare  
stunder, t.ex. vid måltider och föreläsningar. Mat till hunden tar du med själv. 
På anmälningsblanketten anger du om du behöver specialkost eller har några allergier.   
Din hund måste vara vaccinerad mot valpsjuka/HCC och parvo samt ha  
behandlats med något medel som tar bort fästingar, loppor och löss innan lägret  
(t.ex. Frontline, Exspot eller Scalibor-halsband). 
 
 

Välkommen med din anmälan till årets bästa läger! 

 

 

 

Frågor? Kontakta Sveriges Hundungdoms kansli 08-795 30 85 eller e-post: info@shu.se 

 
 

   

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
Anmälan/betalning:  
Anmäl dig genom att fylla i 
anmälningsformuläret HÄR. 
 
Avgiften betalas sedan in till 
Sveriges Hundungdoms  
BG 5961-3893 eller swish till 
1236760763. Märk betalningen 
med ditt namn och RIKSLÄGER 
 
 
Anmälan är giltig först då både 
anmälan OCH 
anmälningsavgift är Sveriges 
Hundungdom tillhanda. 
 
 
Anmälan är bindande, vilket 
innebär att anmälningsavgift 
enbart återbetalas mot uppvisande 
av läkar-, veterinär- eller löpintyg. 
Detta ska vara kansliet tillhanda 
senast 10 dagar efter 
kurs/utbildning/läger.  
 
Vid många anmälningar, 
förbehåller vi oss rätten att 
prioritera enligt följande: 
- giltigt medlemskap vid tiden för 
anmälan  
- datum då anmälan och 
anmälningsavgift finns kansliet 
tillhanda. 
 
Återbud meddelas kansliet, så 
snart som möjligt, så att ev. 
reserver kan beredas plats!  
 
Ca två veckor innan lägret skickas 
mer information ut via e-post. De 
som inte har uppgett e-post 
kommer att få informationen med 
posten. 

 
 

 
 
 

Sista anmälnings- och 
betaldag:  

 

2023-05-14 
 
 
 
 

Välkommen till 2023-
års riksläger! 

Alla Sveriges Hundungdoms aktiviteter är alkohol och drogfria  
och genomförs i samarbete med:   
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